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DESTAQUE

Deputados não querem novo Mondlane na CC

Av. das Indústrias, 749, Machava, Matola* Cell: 82 3253910* Telef: 21 754513* Fax: 21 750614

TEXTO: Nelson Augusto

O parlamento moçam-
bicano ratificou, esta 
terça-feira, a nome-

ação de Hermenegildo Ga-
mito como novo Presidente 
do Conselho Constitucional. 
Hermenegildo Gamito foi ra-
tificado com 90,41 por cento 
de votos a favor e apenas 8 
porcento contra, sinal de que 
o antigo deputado e empre-
sário passou por consenso da 
avaliação da Assembleia da 
República.
As três bancadas parlamenta-
res são consensuais em que o 
jurista Hermenegildo Gamito 
reúne condições exigidas por 
lei para o exercício do cargo, 
apelando, contudo, que ao 
novo venerando Presidente 
do Conselho Constitucional 
à observância escrupulosa da 
Constituição da República a 
demais legislação vigente no 
país no exercicio  do seu tra-
balho, e que sobretudo, não 
enverede pela conduta do seu 
predessessor. 
Hermenegildo Gamito foi in-
dicado para este cargo pelo 
Presidente da República, 
Armando Guebuza, a 28 de 
Abril passado, na sequência 
da renúncia de Luís Mondla-
ne, que deixou o Conselho 
Constitucional no dia 17 de 
Março, após uma série de de-
núncias dando conta de exa-
gerados gastos dos fundos do 
Estado em beneficio próprio 
e da sua família. 
O voto favorável dos par-
lamentares veio confirmar 
o parecer da Comissão dos 

Assuntos Constitucionais, 
Direitos Humanos e Lega-
lidade que já recomendava 
a apreciação positiva da sua 
nomeação.
Antes de ser confirmado pelo 
Parlamento, Hermenegildo 
Gamito foi ouvido pela Co-
missão dos Assuntos Consti-
tucionais, Direitos Humanos 
e de Legalidade da Assem-
bleia da República, audição 
durante a qual disse, entre 
outras coisas, que gostaria de 
ver o Conselho Constitucio-
nal transformado em Tribu-
nal Constitucional.
Disse também que se iria em-
penhar, de forma abnegada, 
na devolução da dignidade 
que o órgão teve, face aos 
problemas que vive, na se-
quência da renúncia de Luís 
Mondlane, pautando pelo tra-
balho em equipa e alcance de 
consensos. 
Hermenegildo Gamito falou 
ainda sobre a interdependên-
cia de poderes, admitindo 

que ele e o órgão que passa-
rá a dirigir terão espaço, sem 
perder a sua independência, 
para estarem atentos às vozes 
de fora e que, conhecendo 
perfeitamente os meandros 
parlamentares, seria falta de 
cortesia e de bom senso fe-
char as portas à Comissão 
dos Assuntos Constitucio-
nais, Direitos Humanos e de 
Legalidade da Assembleia da 
República, em particular, e 
ao Parlamento em geral.
Deputado da Assembleia da 
República durante três legis-
laturas, Hermenegildo Gami-
to
foi, sucessivamente, Presi-
dente da Comissão “Ad Hoc” 
para a Revisão da Constitui-
ção, primeiro Presidente da 
Comissão de Inquérito da 
AR, membro da Comissão de 
Petições e da Comissão “Ad 
Hoc” para a Revisão da legis-
lação eleitoral.
Como funcionário, Hermene-
gildo Gamito desempenhou, 

entre outras, as funções de 
presidente da Associação 
Moçambicana de Bancos, do 
Conselho de Administração 
da Moçambique Companhia 
de Seguros, da empresa de 
telefonia móvel Vodacom e 
do First National Bank- Mo-
çambique.
Momentos após ter sido con-
firmado, a Presidente da As-
sembleia da República, Ve-
rónica Macamo, apelou ao 
novo Presidente do Conselho 
Constitucional para que pau-
tasse pela justiça no exercício 
das suas funções. 
“Em si recai uma grande res-
ponsabilidade de garantir a 
justiça e respeito pela Cons-
tituição da República”, reco-
mendou Verónica Macamo, 
momentos após o anúncio da 
ratificação da nomeação de 
Hermenegildo Gamito.
Ainda na sessão desta quarta-
feira, a Comissão “ad-hoc” 
para a Revisão da Constitui-
ção da República apresentou, 
o seu relatório da revisão da 
lei fundamental. As tarefas 
já desenvolvidas são, na es-
sência, de planificação das 
actividades. A partir de Outu-
bro próximo, a comissão vai 
à África do Sul e Tanzania 
inteirar-se das suas experiên-
cias em revisão constitucio-
nal. 
A comissão “ad-hoc” com 
mandato para rever a Cons-
tituição da República vai tor-
nar público, a partir de Outu-
bro próximo, o conteúdo da 
revisão.
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Imposição de doadores desrespeita Declaração de Paris

A Coordenadora Geral 
do Grupo Moçambica-
no da Dívida, Eufrigina 

Manoela, disse que os condicio-
nalismos que doadores impõem 
ao país quando injectam fundos, 
mostram o desrespeito da De-
claração de Paris, que numa das 
passagens diz que os países par-
ceiros exercem liderança efectiva 
sobre as políticas e as estratégias 
de desenvolvimento e asseguram 
a coordenação das estratégias da 
redução da pobreza. Manoela que 
falava ontem à margem do se-
minário de troca de experiência 
sobre a coordenação da Ajuda e 
Responsabilização Mútua, orga-
nizado pelo Ministério de Planifi-
cação e Desenvolvimento, MPD, 
disse que estes condicionalismos 
muitas vezes colocam os poucos 
técnicos do MPD, numa situação 
embaraçosa perdendo tempo de 
se inteirar com o povo e reunir-se 
constantemente com os doadores. 
“Os técnicos estão a correr de um 
lado para outro para responder a 

preocupação dos doadores que é 
mensal. O governo perde tempo 
a prestar contas aos doadores ao 
invés de auscultar e resolver pro-
blemas do povo”, criticou subli-
nhando que os camponeses sem 
insumos agrícolas e instrumentos 
de trabalho, os comerciantes sem 
vias de acesso, não estão envolvi-
dos neste processo que mostram 
mais interesses em cumprir agen-
das dos doadores. Afirmou que os 
50 porcento do orçamento que fi-
nancia as actividades do governo, 
são ajudas condicionadas e o par-
lamento moçambicano nada tem a 
dizer senão assistir a estas situa-
ções “o parlamento devia aprovar 
as fontes destes financiamentos e 
deveria ser feita de acordo com as 
nossas necessidades, pois o país 
vive de ajudas desde muito tempo 
e nunca se saí disto”. Disse que 
se o parlamento fizesse o que os 
outros fazem, ou seja, aprovar leis 
que permitam que quando as aju-
das externas chegam financiem 
aquilo que é prioridade “mais de 

50 porcento das nossas ajudas 
vêm de fora, como é que vai se 
ter a autonomia?” questiona e 
acrescenta “o país está amarado e 
este é o grande problema”. Eufri-
gina Manoel, desafia, os moçam-
bicanos para amararem o cinto 
por alguns anos, a enfrentarem 
o sofrimento, como forma de se 
libertar destes condicionalismos, 
criando capacidades internas. Por 
exemplo, disse que a China ficou 
isolada por alguns anos, amarou o 
cinto, reorganizou-se e hoje está 
feita uma potência a ombrear com 
as potências mundiais. “Muitos 
governos, incluindo o nosso, está 
a aderir ao financiamento chinês 
e não tem muita complexibilida-
de estrutural”. Disse que o que o 
país precisa é de sentar e discutir 
o condicionalismo dos doadores, 
pois o crescimento económico é 
visível nos mega-projectos e isso 
não resolve a pobreza nas pesso-
as, o índice da pobreza indica que 
ela não está a reduzir. Por seu tur-
no, a directora adjunta de Planifi-

cação Nacional no Ministério do 
Plano e Desenvolvimento, Cris-
tina Matusse, disse que qualquer 
financiamento tem interferências 
pois o mesmo é dado de acordo 
com a política económica a seguir 
e condicionado. “Não é possível 
ter financiamento sem condições. 
Mesmo com os casos da China 
e Brasil não significa que não há 
imposições”, disse afirmando que 
se estas interferências se reduzis-
sem a pobreza ou desenvolvessem 
não haveriam grandes problemas. 
Indicou que o seminário surgiu no 
âmbito da cooperação sul-sul para 
a troca de experiência na eficácia 
de ajuda, dado que Moçambique 
tem a experiência mais avançada 
e houve interesse de outros pa-
íses. “Como é que o apoio rece-
bido pode produzir os resultados 
resultados preconizados no plano 
de acção de redução da pobreza”, 
disse afirmando que tomam parte 
de encontro técnicos de São Tomé 
e Principe, Guine-Bissau, Timor 
Leste, Togo e Madagáscar.

A Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique 
(PRM) celebrou ontem 

36 anos de existência, renovan-
do a sua prontidão no combate 
à criminalidade e empenho na 
garantia de maior segurança 
aos cidadãos e bens. Usando da 
palavra na ocasião o Coman-
dante Geral da Polícia da Re-
pública de Moçambique, Jorge 
Kalau, foi cáustico ao censurar 
a avaliação negativa que algum 
sector da população e também 
da imprensa fazem sobre a 
prestação dos agentes da Lei e 
Ordem. Segundo Kalau, é de-
veras constrangedor saber que 
na Corporação possam existir 
elementos nocivos e indignos 
de vestirem a farda da PRM, 
mas simultaneamente reivin-

dica o facto de que a grande 
maioria está empenhada em 
dignificar o uniforme, o bom 
nome da Polícia, protegendo 
e zelando para que o cidadão 
comum possa sentir-se de fac-
to protegido e confiante nos 
agentes da Lei e Ordem. “Nao 
é o facto de um e outro agente 
se deixar levar pela ganância e 

desrespeito pelas normas inter-
nas da corporação que se vai 
dizer que a Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique é corrupta” 
enfatizou Kalau. A PRM foi 
criada pelo Decreto Número 
54/75. Com uma família alar-
gada de membros, vários são os 
aspectos positivos registados, 
com destaque para a evolução 

significativa na prontidão com-
bativa, abordagem de situações 
criminais, bem como o facto de 
hoje um número considerável 
de agentes ter formação supe-
rior, sem falar da maioria dos 
quadros que têm os níveis mé-
dio e básico, algo que aquando 
da criação da PRM não existia.
Todavia, a corporação enfrenta 
sérios constrangimentos com 
a insuficiência de materiais e 
equipamento adequado, o que 
contribui para que as presta-
ções da corporação por vezes 
deixem muito a desejar. Con-
tudo e segundo Kalau, estas 
insuficiências longe de abater 
os agentes, aumentam a sua 
moral combativa e os impele 
a cometimentos exemplares no 
combate ao crime.

PRM celebrou 36 anos renovando prontidão
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“Benfica-Sporting… a montanha que “pariu um rato”
Por: Ermelinda Nhatave

Ferroviário de Nacala cem porcento vitorioso

África apoiará Blatter

O Ferroviário de Naca-
la, líder da Zona-A do 
campeonato de futebol 

de Nampula não conhece o 
sabor amargo de uma derrota, 
transcorridas seis jornadas. A 
uma jornada do fim da primei-
ra volta, os locomotivas da ci-
dade portuária venceram todos 
os jogos disputados, marcaram 
dezasseis golos e sofreram 

apenas um, o que atesta sem 
margem para quaisquer dúvi-
das que são um conjunto ver-
dadeiramente devastador. No 
último fim-de-semana, a turma 
de Aleixo Fumo recebeu a Liga 
Desportiva Muçulmana da Ilha 
e fazendo jus ao factor casa, 
levou a melhor por um conclu-
dente três a zero. O Sporting 
de Monapo que vem surpreen-

dendo as elites do futebol, pelo 
menos ao nível da província 
de Nampula também venceu a 
Futescola por 3-1 e consolidou 
a segunda posição, agora com 
12 pontos, mais um que o ter-
ceiro classificado, Desportivo 
de Nacala que registou o resul-
tado mais volumoso ao bater a 
Académica de Nacala-a-Velha 
por 6-0. Na Ilha, o Moçambi-

que FC passou por dificuldades 
para superar o Benfica de Mo-
napo, último colocado, tendo 
sido possível apenas por 1-0. 
Os “encarnados” de Monapo 
para além das fragilidades “na-
turais” ainda têm sete jogadores 
suspensos, por culpa própria, 
ao optarem por agressão contra 
um árbitro para reclamarem de 
alguma justiça no juiz.

A C o n f e d e r a -
ção Africana 
de Futebol 

(CAF) vai apoiar o su-
íço Joseph Blatter nas 
eleições à Presidência 
da Fifa, que serão rea-
lizada em 1 de Junho, 
nas quais concorrerá 
para iniciar o seu quar-
to mandato, com o ca-

tariano Mohammed 
Bin Hammam, presi-
dente da Confedera-
ção Asiática. Como 
informou a CAF, 
esse comitê executivo 
adoptou essa decisão 
em votação secreta em 
sua última reunião no 
Cairo, onde também 
mostrou a sua “solida-

riedade e apoio total” 
a essa candidatura, o 
camaronês Issa Haya-
tou, vice-presidente 
da Fifa e presidente 
da CAF, e o marfinen-
se Jacques Bernard 
Anouma, membro do 
Comitê Executivo da 
Fifa. Hayatou e Anou-
ma foram acusados de 

corrupção pelo jornal 
inglês “Sunday Ti-
mes”, que publicou 
uma denúncia de que 
os dois haviam co-
brado US$ 1,5 milhão 
em troca de votarem a 
favor do Catar na es-
colha do país-sede da 
Copa do Mundo de 
2022.

A cidade de Nampula 
podia ter vivido um 
dia especial, ou seja 

um dia de futebol especial, se 
os arqui-rivais locais, Benfica e 
Sporting, ambos da capital do 
norte tivessem protagonizado 
um jogo de “encher o olho”, tal 
como nos velhos tempos, mas 
o conhecimento mútuo e o ex-
cesso de jogo calculista, de par-
te a parte, deitou tudo a perder, 
com a agravante de terminar 
sem golos, um dos mais espe-
rados encontros da 4 jornada, 
da zona B, do campeonato pro-
vincial de futebol de Nampula, 

realizado no pretérito fim-de-
semana. É que embora fosse 
uma partida do campeonato 
local, as expectativas supera-
ram a qualquer um outro em-
bate, naquela parcela do país, 
incluindo o do Moçambola que 
envolvia o Ferroviário local e 
o Incomáti. Afinal, onde se en-
contram as águias e os leões, a 
luta é para valer. Não foi o que 
aconteceu desta vez, e há quem 
diga que o mesmo acabou sem 
golos porque ninguém saiu 
“magoado”. Com este desfe-
cho, o Benfica está na liderança 
da tabela classificativa, agora 

com sete pontos, mais três que 
o Sporting, na terceira posição. 
Para além do “derby”que não 
correspondeu às expectativas, 
a zona-B também contabilizou 
na sua ronda o encontro entre 
o Hospital Central e o Corre-
dor de Desenvolvimento Norte 
(CDN) cujo resultado foi de 
3-2 para a primeira equipa. Fi-
cou de fora a turma da Casa Is-
sufo. A equipa do HCN segue 
na segunda posição com seis 
pontos, com largas possibili-
dades de “assaltar” o primeiro 
lugar, caso vença, no próximo 
sábado, a Casa Issufo, em jogo 

em atraso, referente a 3ª ronda. 
Trata-se do jogo que foi invia-
bilizado, pelo Sporting que co-
locou no interior do Estádio 25 
de Setembro, uma viatura de 
marca Pajero para a surpresa 
de milhares de adeptos que ha-
viam se deslocado ao recinto. 
Ainda para o acerto do calen-
dário, no mesmo sábado joga-
rão as equipas da Académica 
e do Benfica de Monapo, nem 
Nacala-a-Velha. Esta partida é 
referente da 5ª jornada que na 
devida altura não se realizou a 
pedido da turma do distrito do 
Monapo.
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Berlusconi sofre derrota em eleições parlamentares

O resul t a -
do das 
eleições 

locais desta se-
mana representou 
um golpe para o 
Primeiro-Minis-
tro italiano Silvio 
Berlusconi, des-
crito como “sur-
preso e entriste-
cido” depois que 
o seu Partido de 
centro-direita foi 
forçado a uma 
segunda volta no 
seu tradicional 
reduto em Milão. 
Berlusconi, en-
volvido em um 
escândalo sexual 
e enfrentando três 
julgamentos por 
corrupção, fez 
campanha em rit-
mo frenético para 
tornar o pleito um 
voto em si mesmo 
e em suas políti-
cas. Mas tanto o 
partido PDL de 
Berlusconi quan-
to seus aliados da 
Liga Norte se sa-
íram mal na pri-
meira volta da vo-
tação de domingo 
e segunda-feira 
em 1.310 cidades 
e 11 províncias. 
As eleições foram 
vistas como um 
teste-chave para 
o Primeiro-Mi-
nistro no meio do 
mandato. Letizia 
Moratti, Prefeita 
de centro-direita 

de Milão e can-
didata de Berlus-
coni, obteve 41,6 
por cento dos vo-
tos contra 48 por 
cento de seu rival 
Giuliano Pisapia, 
dando à esquerda 
a chance de con-
quistar a capital 
financeira da Itá-
lia pela primeira 
vez em quase 20 
anos na segunda 
volta daqui a duas 
semanas. “Milão 
dá as costas à Ber-
lusconi” e “Cho-
que para Berlus-
coni em Milão” 
foram alguns 
dos destaques de 
jornais italianos 
na passada ter-
ça-feira. Muitos 
analistas descre-
veram o resulta-
do de Milão após 
duas décadas de 
domínio da cen-
tro-direita como 
extraordinário, 

embora Moratti 
ainda tenha chan-
ce de reconquis-
tar a cidade. “A 
segunda volta em 
Milão não humi-
lha a Prefeita de-
missionária tanto 
quando humilha 
Sílvio Berlusconi 
que recebe uma 
bofetada na cara 
como pessoa e po-
lítico”, escreveu 
Massimo Franco. 
Milão é a cidade 
natal de Berlusco-
ni, onde construiu 
a sua fortuna nos 
negócios e iniciou 
a sua carreira po-
lítica. A votação 
confirmou as pes-
quisas de opinião 
mostrando que a 
popularidade de 
Berlusconi foi mi-
nada pelo escân-
dalo sexual, três 
julgamentos por 
corrupção e frau-
de fiscal e uma 

economia claudi-
cante. “Ele está 
entristecido e sur-
preso. Não espe-
rava um resultado 
como este”, disse-
ram os assessores. 
A Liga Norte, an-
ti-imigrante e pró-
deportações, saiu-
se pior do que o 
esperado em sua 
própria vizinhan-
ça, um factor que 
deve complicar as 
relações já tensas 
com Berlusconi. 
A imprensa rela-
tou que o líder da 
Liga Norte, Um-
berto Bossi, quei-
xou-se de que seu 
partido sofreu por 
culpa dos esfor-
ços de Berlusconi 
para aprovar leis 
que o salvam de 
processos penais. 
A centro-esquerda 
venceu em Turim 
e obteve uma vi-
tória na primeira 
volta em seu bas-
tião na Bolonha, 
enquanto o PDL 
de Berlusconi li-
derou em Nápo-
les, que também 
terá uma segunda 
volta em quinze 
dias. “O vento no 
norte está sopran-
do contra o PDL 
e a Liga”, disse 
Pierluigi Bersa-
ni, líder do maior 
partido de oposi-
ção.
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